
Bratislava, 17.12.2020
ZO SZV Bratislava
 
VEC:

Opatrenie Prijímateľ pomoci
Podpora v eur 

podaná 
žiadateľom

Podpora v 
Eur priznaná 
(po krátení)

§ 5a) zabezpečenie prednášky alebo seminára v 
oblasti včelárstva  ZO SZV Bratislava 280,00 0,00

§ 5n) Obstaranie inštruktážnych pomôcok, 
zariadení alebo materiálov určených na použitie v 
rámci včelárskeho krúžku

 ZO SZV Bratislava 161,20 155,90

§ 6a obstaranie veterinárneho lieku alebo 
prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v 
Slovenskej republike

 ZO SZV Bratislava 2043,25 0,00

§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Užák Štefan, Ing. 397,00 377,00
§ 6e prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti Obert Michal, Ing. 119,00 109,00
§ 8a2 zabezpečenie analýzy včelárskych 
produktov na účely súťaže o najlepší včelársky 
produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu

Sadovský Adam, Ing. 50,60 49,00

§ 5l obstaranie technických pomôcok alebo 
zariadení na získavanie, spracovanie alebo 
skladovanie včelárskych produktov

Matejov Patrik - chov včiel 711,55 600,00

Spracoval: Nikola Kalnássyová, Bc. Veronika Bokorová, RNDr. Lenka Jeszeová, PhD.

ZO SZV Bratislava (§5n) kratené o 5,30 €. Zdôvodnenie: poštovné nespadá do oprávnených nákladov podľa  § 5 ods. 
1 písm. n) NV č. 337/2019 Z. z.

Slovenský zväz včelárov
Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Oznámenie o krátení požiadaviek jednotlivých prijímateľov pomoci v zmysle Obežníka SZV č. 2/2020, a 
Usmernenia SZV č. 1/2020 k príručke pre žiadateľa a k predkladaniu požiadaviek k čerpaniu dotačných 
prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č.337/2019 Z. z. na podporný rok 2019/2020.

ZO SZV Bratislava (§5a) kratené o 280,00 €. Zdôvodnenie: ZO SZV Bratislava má nárok na dve prednášky podľa § 5 
ods. 1 písm. a) NV č. 337/2019 Z. z., z toho dôvodu nebola uznaná tretia prednáška konaná dňa 3.3.2020.

ZO SZV Bratislava (§6a) krátenie o 2043,25 €. Zdôvodnenie:  Faktúra č. FV20200545  zo dňa 10.3.2020- nebola 
doručená v termíne v zmysle  Usmernenia SZV č. 1/2020 k príručke pre žiadateľa a k predkladaniu požiadaviek k 
čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č.337/2019 Z. z. na podporný rok 2019/2020.

Užák Štefan, Ing. (§6e)  krátenie  o 20,00 €. Zdôvodnenie: nesúlad s CEHZ, 20 prehliadnutých včelstiev nie je 
zaevidovaných v CEHZ.
Obert Michal, Ing. (§6e) krátenie  o 10,00 €. Zdôvodnenie: kataster Most pri Bratislave nie je uvedený v poverení 
AÚVL.
Sadovský Adam, Ing. (§8a2) krátenie o 1,60 €. Zdôvodnenie:  manipulačný poplatok nepatrí medzi oprávnené 
náklady podľa NV 337/2019.

Matejov Patrik - chov včiel (§5l) kratené o 111,55€. Zdôvodnenie: výška plánovaných výdavkov bola 600€ v pláne 
Žiadosti o poskytnutie pomoci na 2019/2020 za ZO SZV Bratislava.



Skontroloval: Ing. Jozef Čápek, PhD.

Spracované na základe rozhodnutia podpredsedu SZV, Ing. Milana Vavricu.


